
НАЦРТ 

 

 На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. 

закон), члана 42. став 1. тачка 1. и члана  148. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања бр. 6/2019) по прибављеној сагласности Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу бр. _____________________  од ___________ године, Скупштина Општине 

Сокобања на седници  одржаној  дана ______________2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

            

Овом одлуком  врши се измена и допуна Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања бр. 6/2019) и то на следећи начин: 

 

Члан 42. став 1. тачка 35 и 36. Статута Општине Сокобања (''Службени лист Oпштине Сокобања“ 

бр. 6/2019), мењају се  и сада гласе: 

 

„35) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на другог 

носиоца права јавне својине;“ 

 

„36)  доноси акте на основу одлуке о грађевинском земљишту.“ 

 

 

Члан 2. 

Члан 67. став 1. тачка 10. Статута Општине Сокобања (''Службени лист Oпштине Сокобања“ бр. 

6/2019), мења се  и сада гласи: 

„10) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу 

са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта.“  

 

У члану 67. став 1. Статута Општине Сокобања (''Службени лист Oпштине Сокобања“ бр. 6/2019), 

после тачке 10. додаје се тачка 10а која гласи: 

„10а) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, 

у складу са законом и прописом Општине.“ 

Члан 3. 

У свим осталим одредбама Статут општине Сокобања, остаје неизмењен. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Сокобања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: ______________ 

Сокобања, ________2022. године 

                ПРЕДСЕДНИК 

                Владан Петковић 

     



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

 

Законски основ за доношење Одлуке 

Одлука о промени Статута Општине Сокобања се доноси на основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( „("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 

111/2021 - др. закон) и члана 148. Статута Општине Сокобања (''Службени лист Општине 

Сокобања'', бр. 6/2019) 

 

Разлози за доношење Одлуке 

- Разлог за доношења ове Одлуке је усаглашавање одредби Статута општине Сокобања које 

се односе на надлежности Скупштине општине Сокобања и председника општине 

Сокобања, код располагања стварима у јавној својини општине Сокобања. 

Анализа ефеката прописа 

Доношењем ове Одлуке усагласиће се надлежности Скупштине општине и председника општине 

у поступцима располагања стварима у јавној својини општине Сокобања.  

 

Финансијска средства потребна за спровођење Одлуке 

За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати финансијска средства из буџета Општине 

Сокобања. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


